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ٌ(توضأ ٌٌثمٌ ٌالنجاسةٌ ٌأثرٌ ٌولمٌيزلٌ ٌأوٌتغوط ٌٌبالٌ ٌ)رجلٌ 

 بني انوضوءِ واالستنجاءِ 
ُ
 انرتتيب

ُ
جِب

َ
 .انقول األول: ال ي

 )انوضوء صحيح(
الحـػقةضاهر قول وهو 

(1)
وابن  ية لؾحـابؾة،االؿالؽقة، والشافعقة، ورووقول  ،

حزم، وغقِرهم
(2)

. 

 واستدلوا:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  }ؼوله تعالى:ب .1

ٿ  ٿڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
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ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڇڇ ڇ

]سورة  { ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
ذكر حؽم األحداث اهلل تعالى أن  االستدالل:وجه  [6املائدة:

                                 
 .ستـجاء طـدهم سـةن آأل (1)

 تليت أقوالفم بعد ذكر األدلة.س (2)
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ًٓ مـه، ولم يذكر مع ذلك  وموجبفا،والؿاء الؿذكور الذي جعل التقؿم بد

 .(1)اأحجار آستـجاء فؾو كان واجبًا لذكره

  :َطْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  .2
ِّ
َمْن اْسَتْجَؿَر َفْؾُقوتِْر، َمْن َفَعَل َذلَِك َفَؼْد »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَطِن الـَّبِي

  .(2)«َأْحَسَن، َوَمْن اَل َفََل َحَرَج 

  واالستدالل به من وجفقن:

 .ضا لؽان يف تركه حرجأكه كػى الحرج يف تركه، ولو كان فر :أحدهؿا

ومثل هذا ٓ « َمْن َفَعَل َذلَِك َفَؼْد َأْحَسَن، َوَمْن اَل َفََل َحَرَج » : أكه قال: َوالثَّاكِي 

 .(3)ٌالؿـدوب إلقه، والؿستحبيؼال يف الؿػروض، وإكؿا يؼال يف 

 :والجواب عؾى هذا الدلقل من وجفقن

ألكه أقرب : يتاررجع إلى آستـجاء، وإكؿا إلى اإلأن كػي الحرج ٓ ي األول:

 .مذكور، وهو صػة يف آستـجاء

 .(4)أن الحديث ضعقف الثاين:و

 

 

                                 
 (.357/ 1طقون األدلة يف مسائل الخالف بقن فؼفاء األمصار )(1) 

 وأبو سعقد الحرباين: وهؿا مجفوٓن.الحؿقري  ، وفقه حصقن(337سـن ابن ماجة ) ضعقف:(2) 

 (.18/ 1بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع ) (3)

 .(21/ 2موسوطة أحؽام الطفارة ) (4)
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  ،َطْن َأبِي ُهَرْيَرةَ   .3
ِّ
اهَّللُ َصَلََة َأَحِدُكْم إَِذا َأْحَدَث الَ َيْؼَبُل »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَطِن الـَّبِي

لَ   .(1)«َحتَّى َيَتَوضَّ

 .(2)وهذا قد فعل الوضوء ،اطتد بػعل الوضوءأكه  وجه االستدالل:

د   .4  ْبِن َيْحَقى ْبِن َخالَّ
ِّ
ِه، أَ  :َطْن َطؾِي  ف نَّ َرُجاًل َدَخَل اْلَؿْسِجَد،َطْن َطؿِّ

ُّ
َؼاَل الـَّبِي

ُه اَل َتتِمُّ »:ملسو هيلع هللا ىلص َل، َفَقَضَع اْلُوُضوءَ إِكَّ  َيْعـِي -َصََلٌة أِلََحٍد ِمَن الـَّاِس َحتَّى َيَتَوضَّ

  (3)«ُثمَّ ُيَؽبِّرُ  -َمَواِضَعُه 

لم يذكر آستـجاء، ولم يجعؾه شرصًا يف قبول ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبي  وجه االستدالل:

طؾى وجه  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة، وقد كان السائل غقر طالم بالحؽم، وخرج كالم الـبي 

الطفارة، التي يحتاج إلى طؾؿفا يف جؿقع األحوال، فؾو كان آستـجاء تعؾقم 

 .(4)واجبًا مع الوضوء لم يغػل ذكره لؾؿتعؾم، فال يجب إٓ بدلقل 

  

                                 
 (.225، مسؾم )(6954البخاري) :صحقح (1)

 (.22/ 23 ارة)كتاب الطف لؾشـؼقطي شرح الرتمذي (2)

 .(857) سـن أبي داود  صحقح: (3)

 (.358/ 1طقون األدلة يف مسائل الخالف بقن فؼفاء األمصار )(4) 
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  ْبِن ُطَؿرَ  .5
ِ
 ، َطْن َطْبِد اهلل

ِ
َأكَُّه  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّه َقاَل: َذَكَر ُطَؿُر ْبُن الَخطَّاِب لَِرُسوِل اهلل

 
ِ
ْقِل، َفَؼاَل َلُه َرُسوُل اهلل ْل َواْغِسْل َذَكَرَك، ُثمَّ »ملسو هيلع هللا ىلص ُتِصقُبُه الَجـَاَبُة مَِن الؾَّ َتَوضَّ

 .(1)«َكمْ 

بالوضوء وجعؾه سابؼًا لغسل الذكر فلخذ   أمرهملسو هيلع هللا ىلص أن الـبي  وجه االستدالل:

 .(2)مـه جؿع من العؾؿاء أن تؼدم الوضوء طؾى آستـجاء ٓيضر 

6.  
 
  َطْن َطؾِي

َّ
اًء َفَلَمْرُت َرُجاًل َأْن َيْسَلَل الـَّبِي ، لَِؿَؽاِن ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُكـُْت َرُجاًل َمذَّ

ْل َواْغِسْل َذَكَركَ »اْبـَتِِه، َفَسَلَل َفَؼاَل:    .(3)«َتَوضَّ

ْل َواْكَضْح َفْرَجَك »(4ٌ)ٌويف رواية لؿسؾم  .«َتَوضَّ

يرد طؾى من حؿؾه طؾى ضاهره فؼال يجوز تؼديم الوضوء أكه  وجه االستدالل:

 .(5)طؾى غسل الذكر ألكه لقس بوضوء يرفع الحدث وإكؿا هو لؾتعبد 

لُ »رواية  بؾػظ بلن الحديث له  :واعترض عؾقه  .(6)«َيْغِسُل َذَكَرُه َوَيَتَوضَّ

                                 
 (.326، مسؾم )(292البخاري ) :صحقح (1)

 (.22/ 23)كتاب الطفارة لؾشـؼقطي شرح الرتمذي (2)

 .(269البخاري ) :صحقح (3)

من صريق مخرمة بن بؽقر، طن أبقه، طن سؾقؿان بن يسار، طن ابن طباس،  (323مسؾم )أخرجه  (4)

 يسؿع من أبقه، ومخرمة لم ،ڤطن طؾي 

 .(438((، والـسائي يف )السـن 136، رقم)اإللزامات والتتبع يف وأطؾه الدارقطـي 

 (.394/ 1فتح الباري ٓبن حجر ) (5)

 .(323مسؾم ) صحقح: (6)
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 :لؼوله تعالى لن الواو ٓ تػقد ترتقبا إكؿا هي لؿطؾق الجؿعب :عؾقه واعترض

[ 43]سورة آل طؿران: {ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶}

 .(1)ومعؾوم أن الركوع قبل السجود

ققاس الـجاسة التي طؾى السبقؾقن بالـجاسة طؾى غقر السبقؾقن، فنذا كان  .7

يصح وضوء الرجل مع وجود كجاسة طؾى البدن، فؽذلك يـبغي أن 

 .(2)كصحح الوضوء مع وجود كجاسة طؾى الؿخرج: إذ ٓ فرق

الوضوء هو مرور الؿاء طؾى أطضاء الوضوء، وقد فعل، فقجب أن حؼقؼة  .8

 .(3)يرتػع حدثه

  

                                 
جواز تلخقر آستـجاء طن  "توضل واكضح فرجك"قد يمخذ من قوله : $ قال ابن الؿؾؼن  (1)

الوضوء، وهو األصح طـدكا إذا كان بحائل يؿـع آكتؼاض، لؽن إكؿا يتم ذلك طؾى قول من يؼول 

واكظر كقل األوصار . (658/ 1)اإلطالم بػوائد طؿدة األحؽام  . الواو لؾرتتقب وهو مذهب ضعقف

 . (625/ 2موسوطة أحؽام الطفارة )ر واكظ ، (132 /1)

 .: )فاططف بواو   سابؼا ً أو ٓحؼا ً ... يف الحؽم أو مصاحبا ً موافؼًا( $قال ابن مالك وقد 

 (.624/ 2موسوطة أحؽام الطفارة ) (2)

 (.624/ 2)موسوطة أحؽام الطفارة  (3)
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 أقوال أصحاب هذا الؼول:

فآستـجاء سـة طـدكا، وطـد الشافعي فرض، " :$ قال الؽاساين الحـػي

"حتى لو ترك آستـجاء أصال جازت صالته طـدكا، ولؽن مع الؽراهة
(1)

.  

آستـجاء مؿا يجب أن  ولقس فعل " : $ وقال شفاب الدين الؿالؽي

ٓ يف سـن الوضوء الؿحل لإلضؿار فؽان األولى  يوصل به الوضوء إذ لم يعد

وإكؿا هو طبادة مستؼؾة يستحب تؼديؿفا وٓ يف فرائضه  أن يؼول: ٓ يف ســه

: فؾو توضل قبل آستـجاء واستـجى بعد تؿام $طؾى الوضوء، طـد مالك 

ٓ يؿس ذكره طـد آستـجاء بلن يؾف خرقة الوضوء صح وضوءه بشرط أن 

"طؾى يديه حقن فعؾه، ويشرتط أن ٓ يخرج مـه حدث طـد فعؾه
(2)

. 
ٌ

وهو طبادة مـػردة يجوز " :-طن آستـجاء-$وقال أبو عبد اهَّلل الؿالؽي

تػرقته طن الوضوء يف الزمان والؿؽان فال يعد يف ســه وٓ يف فرائضه وٓ يف 

الؿؼصود مـه إكؼاء الؿحل من الـجاسة خاصة لؽن يستحب مستحباته، وإكؿا 

"تؼديؿه طؾى الوضوء
(3)

. 

                                 
 .(18/ 1)بدائع الصـائع  (1)

 .(131/ 1)الػواكه الدواين  (2)

 .(141/ 1)شرح مختصر خؾقل لؾخرشي  (3)
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إذا توضل أو تقؿم قبل آستـجاء ثم استـجى بالحجر أو ": $ وقال الـووي

بالؿاء ٓفا طؾى يده خرقة أو كحوها بحقث ٓ يؿس فرجه فؼد كص الشافعي 

 رحؿه اهلل يف 
ُّ
"أكه يصح وضوءه اْلُبَوْيطِي

(1)
. 

"فنن توضل قبؾه، ففل يصح وضوءه؟ طؾى روايتقن": $ وقال الؿرداوي
(2)

. 

آستـجاء بعد الوضوء جائز، ولقس فرضه أن يؽون " $: وقال ابن حزم

قبل الوضوء وٓ بد: ألكه لم يلت بذلك أمر يف قرآن وٓ سـة، وإكؿا هي طقن 

عد الوضوء أو أمركا بنزالتفا بصػة ما لؾصالة فؼط، فؿتى أزيؾت قبل الصالة وب

قبل الوضوء، فؼد أدى مزيؾفا ما طؾقه ولقس بؼاء البول يف ضاهر الخرت وبؼاء 

الـجو يف ضاهر الؿخرج حدثا، إكؿا الحدث خروجفؿا من الؿخرجقن فؼط، 

"فنذا ضفرا فنكؿا خبثان يف الجؾد تجب إزالتفؿا لؾصالة فؼط
(3)

.  

يف حال السعة فنكـا  وهذه الؿسللة إذا كان اإلكسان" $: وقال ابن عثقؿقن

، وأما إذا كسي، أو ملسو هيلع هللا ىلصثم بالوضوء، وذلك لػعل الـبي  ،كلمره أوٓ بآستـجاء

فنكه ٓ يجسر اإلكسان طؾى إبطال صالته، أو أمره بنطادة الوضوء  ،كان جاهال

"والصالة
(4)

 . 

                                 
 (.97/ 2الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (1)

 .(114/ 1اإلكصاف ) (2)

 (.332/ 1الؿحؾى ) (3)

 (.143/ 1)الشرح الؿؿتع  (4)



 انوضوءِ 
َ
 انرتتيبِ بني

ُ
 االستنجاءِ.وحكم

 

8 

 

و الراجح أكه ٓ ُيشرتط البدء بآستـجاء أ" :وقال خالد بن إبراهقم الصؼعبي

ًٓ ، آستجؿار  :وإكؿا يؼال ذلك إذا كان اإلكسان يف حالة السعة فنكـا كلمره أو

فال حرج أن  ،ثم بالوضوء، وبـاًء طؾى ذلك فؿن خرج مـه كجاسة ،بآستـجاء

 ًٓ  - ملسو هيلع هللا ىلص ثم بعد ذلك يستـجي هذا هو الراجح، لؼول الـبي ،يتوضل لؾصالة أو

 أن أسلل رسول اهللقُت قال: كـت رجل مذاًء، فاستحق ،كؿا يف حديث طؾي 

 يغسل ذكره» -لؿؽان ابـته مـي، فلمرت الؿؼداد بن األسود فسلله فؼال 

توضل »، فؼوله يف هذه الرواية «غسل ذكركاتوضل و»اية ، ويف رو«ويتوضل

دلقل طؾى أكه ٓ بلس أن يؼدم الوضوء طؾى آستـجاء  «غسل ذكركاو

غسؾه طؾى الوضوء وهو فقجوز تؼديم ": $ قال ابن حجر وآستجؿار،

وأما إذا كسي أو كان جاهالً، فنكه ٓ ، "لى، ويجوز تؼديم الوضوء طؾى غسؾهأو

"يجسر اإلكسان طؾى إبطال صالته أو أمره بنطادة الوضوء والصالة
(1)

 . 

الراجح: جواز تؼدم آستـجاء طؾى الوضوء، ألن :-حػظه اهَّلل-وقال دبقان 

بطفارة الحدث، إكؿا يؽون اإلكسان  آستـجاء صفارة خبث ٓ طالقة لفا

مطؾوبًا أن يتخؾى طن الـجاسة إذا كان يريد أن يمدي طبادة من شرصفا 

الطفارة من الخبث
(2)

 . 

  

                                 
 (.38مذكرة الؼول الراجح مع الدلقل )ص:  (1)

 (.625/ 2موسوطة أحؽام الطفارة ) (2)
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 بني انوضوءِ واالستنجاءِ.انثانيانقول 
ُ
 انرتتيب

ُ
جِب

َ
 : ي
 )انوضوء باطم(

وهو قول جؿفور الحـابؾة، والشوكاين، وغقرهم من الؿعاصرين
(1)

. 

 واستدلوا:

 اهلُل َطـُْه اْلِؿْؼَداَد  .1
َ
 ْبُن َأبِي َصالِب  َرِضي

ُّ
َطْن ُسَؾْقَؿاَن ْبِن َيَسار  َقاَل: َأْرَسَل َطؾِي

ُجِل َيِجُد اْلَؿْذَي َفَؼاَل  َم َيْسَلُلُه َطِن الرَّ  َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّ
ِ
إَِلى َرُسوِل اهلل

 َصؾَّى اهلُل َطؾَ 
ِ
لْ »ْقِه َوَسؾََّم: َرُسوُل اهلل  .(2)«َيْغِسُل َذَكَرُه ُثمَّ لَِقَتَوضَّ

وقد ساقه الؿصـف لالستدٓل به طؾى وجوب تؼديم : $ قال الشوكاين

تشعر بالرتتقب  "ثم" آستـجاء طؾى الوضوء، ترجم الباب بذلك ألن لػظة

 ويشؽل طؾقه ما وقع يف البخاري من تؼديم األمر بالوضوء طؾى الغسل.

ويؿؽن أن يؼال يف جواب ذلك اإلشؽال طؾى حديث الباب بلن  :اأيضوقال 

رواية حديث الباب مؼقدة والروايات الواردة بالواو مطؾؼة فقحؿل الؿطؾق 

 .(3) $طؾى الؿؼقد، ويصح استدٓل الؿصـف

                                 
 تليت أقوالفم بعد ذكر األدلة.س(1)

، سؾقؿان بن يسار لم يسؿع من الؿؼداد وٓ من طؾي ولم ير واحدا (439سـن الـسائي ) :مرسل (2)

مـفؿا ومولد سؾقؿان بن يسار سـة أربع وثالثقن وققل سـة سبع وطشرين وٓ خالف أن الؿؼداد تويف 

  ،(222/ 21)التؿفقد . اكظر سـة ثالث وثالثقن

 .( : مرسل12224وقال يف )الؿسـد الجامع

 .(132/ 1كقل األوصار ) (3)
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 فال يستدل به. ،ضعقف )ثم(بؾػظ الحديث  قؾت )أحؿد(:

 طن  .2
ِّ
ُجُل الَؿْرَأَة َفَؾْم ُيـِْزْل؟  َيا:َأكَُّه َقاَل  َكْعب   ْبنِ  ُأَبي : إَِذا َجاَمَع الرَّ

ِ
َرُسوَل اهلل

ُل َوُيَصؾِّي»َقاَل:   .(1)«َيْغِسُل َما َمسَّ الَؿْرَأَة مِـُْه، ُثمَّ َيَتَوضَّ

أورده هـا لالستدٓل به طؾى وجوب تؼديم  $والؿصـف : قال الشوكاين

  .(2)آستـجاء طؾى الغسل لرتتقبه الوضوء طؾى غسل ما مس الؿرأة مـه

 : بلحاديث كثقرة طـد الجؿفور مـفا  الحديث مـسوخ :وأجقب أن هذا

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَس  (3)ما رواه البخاري ومسؾم  
ِّ
ؾََّم َطْن َأبِي ُهَرْيَرَة َطِن الـَّبِي

 .(4)«إَِذا َجَؾَس َبْقَن ُشَعبَِفا األَْرَبِع، ُثمَّ َجَفَدَها َفَؼْد َوَجَب الَغْسُل »َقاَل: 

 حديث طؾي يف أكه أرسل الؿؼداد لقسلل طن الؿذي. .3

وأن الواو ٓ تػقد ترتقبا إكؿا  )الدلقل السادس(وتؼدم مـاقشته يف الؼول األول  

 هي لؿطؾق الجؿع .

  

                                 
 .(346)، مسؾم (293البخاري ) صحقح: (1)

 .(132/ 1كقل األوصار ) (2)

 .(348)، مسؾم (291البخاري ) صحقح: (3)

/ 11أحؽام الطفارة )موسوطة ، (276/ 1كقل األوصار )، (136/ 2الؿجؿوع شرح الؿفذب )(4) 

47). 
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وما  وسـته أكه كان يستـجي، ثم يتوّضل، ملسو هيلع هللا ىلصأن الؿحػوظ من هدي الـبي  .4

 ستـجاء.حػظ طـه يف حديث صحقح أكه قدم الوضوء طؾى آ

الراجح طـد أهل العؾم أن مجرد الػعل ٓ يؼتضي بلن  اعترض عؾقه :

الوجوب: إٓ إذا كان بقاكا لؿجؿل من الؼول يدل طؾى الوجوب: بـاء طؾى 

 .(1) ما مجرد الػعل: فالصحقح أكه دال طؾى آستحبابأ،  الـص الؿبقن

 أقوال أصحاب هذا الؼول:

قوله )فنن توضل قبؾه، ففل يصح وضوءه؟ طؾى " :$ قال الؿرداوي

روايتقن( وأصؾؼفؿا يف الفداية، والػصول، واإليضاح، والؿذهب، 

والؿستوطب، والؽايف، والفادي، والتؾخقص، والبؾغة، وابن مـجا يف شرحه، 

وابن تؿقم، وتجريد العـاية. وغقرهم. إحداهؿا: ٓ يصح، وهو الؿذهب. 

وطؾقه جؿفور األصحاب. قال الؿجد يف شرح الفداية: هذا اختقار أصحابـا. 

قال الشقخ تؼي الدين يف شرح العؿدة: هذا أشفر، قال الزركشي: هذا اختقار 

روايتقن الخرقي، والجؿفور. قال يف الحاوي الصغقر: ٓ يصح يف أصح ال

وصححه الصرصري يف كظم زوائد الؽايف، وهو ضاهر ما جزم به الخرقي، 

وجزم به يف اإلفادات، والتسفقل، وقدمه يف الػروع، والرطايتقن، والحاوي 

 .(2)"الؽبقر، ومسبوك الذهب، والخالصة، وابن رزين يف شرحه، وغقرهم

                                 
 .(141/ 1الشرح الؿؿتع طؾى زاد الؿستؼـع ) (1)

 .(114/ 1اإلكصاف )(2) 
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يف تبويبه )باب وجوب تؼدمة آستـجاء  وافق الشوكاينُ مجَد الدين ابَن تقؿقةو

  .(1)"$ويصح استدٓل الؿصـف  ": $ وقال، طؾى الوضوء(

من جؿؾة الـواقض التي توجب الوضوء، والتي "$:  قال ابن جبرينو

  .(2)"يجب مع الوضوء قبؾه آستـجاء الؽامل

وٓ بد قبل الوضوء من آستـجاء بالؿاء أو آستجؿار بلحجار " $:وقال 

  .(3)"أو كحوها، وذلك يؾزم بعد التبول أو الغائط

  .(4)"واستـجاء أو استجؿار قبؾه" يف شروط الوضوء: $ قال ابن بازو

ألكه ": $معؾؼا طؾى كالم ابن باز  -حػظه اهلل- قال عبد الؽريم الخضقرو

ٓ يصح قبل آستـجاء أو آستجؿار وضوء وٓ تقؿم، ٓ بد أن يسبق 

 .(5)"آستـجاء أو آستجؿار الوضوء أو التقؿم

آستـجاء لقس من الوضوء، ": -حػظه اهلل- قال الشقخ صالح الػوزانو

  .(6)"وإكؿا هو من شروصه: كؿا سبق، ومحؾه بعد الػراغ من قضاء الحاجة

                                 
 (.1/132كقل األوصار ) (1)

 (.4/5شرح طؿدة األحؽام )(2) 

 (.5فتاوى يف الطفارة الشرطقة وموجباهتا )ص:  (3)

 (.19الدروس الؿفؿة لعامة األمة )ص:  (4)

 (.3/4األمة ) شرح الدروس الؿفؿة لعامة (5)

 .(32)/  1الؿؾخص الػؼفي (6)
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والشرط السابع: آستـجاء أو ": -حػظه اهلل- قال عبد الؿحسن البدرو

  .(1)"آستجؿار قبل الوضوء

وبـاًء طؾى ذلك يرتجح الؼول : " -حػظه اهلل- محؿد الؿختار الشـؼقطيوقال 

   .(2)"ستـجاء طؾى الوضوء، وأكه ٓ يصح الوضوء قبؾهبوجوب تؼديم آ

من شرط صحة الوضوء أن يتؼدمه آستـجاء أو ": قالت الؾجـة الدائؿةو

   .(3)"آستجؿار من البول أو الغائط طؾى الصحقح من قولي العؾؿاء

يجب آستـجاء أو آستجؿار من خروج البول ": وقالت الؾجـة الدائؿة

والغائط وإذا لم يحصل كل من آستجؿار وآستـجاء فال يصح الوضوء وٓ 

   .(4)"الصالة

 

                                 
 ((.12شرح شروط الصالة لؿحؿد بن طبد الوهاب )ص:  (1)

 .(121ص: )شرح زاد الؿستؼـع كتاب الطفارة  (2)

(3) ((1(5/118.)) 

(4) ((1(5/121)). 




